ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr. 10 din 23.01.2019
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat
din Comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din
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EDUX

30.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 454 din 23.01.2019
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat
din Comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020

În baza prevederilor art. 61, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale.
-Ţinând cont de privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei
de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5235/02.10.2018.
în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1 şi
ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată şi actualizată.
Faţă de cele de mai sus,
Propun aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare
de stat din Comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020 conform tabelului
anexat.
primarul comunei Dudeștii Noi
Alin-Adrian NICA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEŞTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
nr. 453 din 23.01.2019
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat
din Comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020
Reţea şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate/
autorizate provizoriu care sunt organizate şi funcţionează pe o anumită rază teritorială
sub coordonarea şi monitorizarea Inspectoratul Şcolar.
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al Inspectoratelor Şcolare
Judeţene.
Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar s-a realizat
pe baza următoarelor principii:
1. încadrarea unităţilor sub limita numărului de preşcolari/elevi prevăzute de Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (150 copii pentru grădiniţe şi 300 elevi pentru şcoli);
2. încadrarea unităţilor în nivelul de cheltuieli de personal alocat prin metoda
costului standard pe elev/preşcolar.
3. asigurarea unor condiţii optime pentru trecerea de la învăţământul preşcolar la
învăţământul primar, respectiv clasa pregătitoare (clasa 0). Conform Legii Educaţiei
aceasta se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ primar, dar pot funcţiona şi în
cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, care sunt structuri ale unităţilor de învăţământ
cu personalitate juridică de nivel primar (arondare).
4. organizarea unităţilor de învăţământ pe verticala cu o conducere unică şi un
număr mare de preşcolari/elevi, cuprinzând mai multe niveluri de pregătire (preşcolar,
primar, gimnazial) asigurându-se reduceri de cheltuieli şi încadrarea în tranşe de cost
standard superioare
5. utilizarea eficientă a spaţiilor destinate procesului de învăţământ prin reducerea
numărului de clase cu efectiv mic, eliberarea unor locaţii pentru care se achită chirie de
către autoritatea publica locale, etc.
în baza prevederilor ari. 61, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale.
-Ţinând cont de privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei
de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școalr 2019-2020, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei, Cercetării, nr. 5235/02.10.2018.
-Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.15.601/09.01.2019
înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi nr.193/14.01.2019,
în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1
şi ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată şi actualizată.
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Propun aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare
de stat din Comuna Dudeștii Noi pentru anul şcolar 2019-2020 conform tabelului:
Nr.crt.

Denumirea unităţii de
învățământ cu personalitate
juridică – de stat

Denumirea unității de învățământ fără
personalitate juridică ( arondată) – de stat

Adresa nr.telefon/fax/email/niveluri de învățământ
1.

Adresa Nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ

Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi Grădinița cu Program Prelungit PRE
PRE/PRI/GIM/RO

Str.Poștei, nr.9

Calea Sînandreiului, nr.5,
tele/fax 0256.378011,
e-mail
scoala.dudestiinoi@yahoo.com

Inspector IA
Daniela BUTARIU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. __ din 30.01.2019
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat
din Comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020

Având în vedere:
- art.61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea educației naționale cu
modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministererului Educației Naționale nr.5235/02.10.2018 privind aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 20192020,
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.15.601/09.01.2019
înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi nr.193/14.01.2019,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.454/2019, calitate acordată de prevederile art. 45 alin. (6),
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dudeștii Noi, înregistrat sub nr.453/2019
c) raportul Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului Local al Comunei Dudeștii
Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale
consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
având la bază prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1, art. 45 alin (1), din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre

Art. 1.- Se aprobă proiectul de reţea şcolară a unităţilor de învăţământ
preuniversitare de stat din comuna Dudeştii Noi pentru anul şcolar 2019-2020 :
Nr.crt.

Denumirea unităţii de
învățământ cu personalitate
juridică – de stat

Denumirea unității de învățământ fără
personalitate juridică ( arondată) – de stat
Adresa Nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ

Adresa nr.telefon/fax/email/niveluri de învățământ
1.

Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi Grădinița cu Program Prelungit PRE
PRE/PRI/GIM/RO

Str.Poștei, nr.9

Calea Sînandreiului, nr.5,
tele/fax 0256.378011,
e-mail
scoala.dudestiinoi@yahoo.com
Art. 2.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiş, primarului
comunei Dudeştii Noi, conducerii Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi, Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea
pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 …………………………….…………………………

L.S.

Ion GOȘA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

F2/A0
LL/LL
EX.4
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